
     Пројекат соларног пуњача мобилног телефона  

са приказом временских услова 

У Техничкој школи Чачак у току школске 2018/19.  године  почела је реализација пројекта 

Мобилношћу до унапређења наставе, финасираног од стране Ерасмус+ организације. Циљ 

пројекта је био да осавременимо наставу и развијемо компетенције наставника за извођење 

пројектне наставе као методе учења, како бисмо  нашим ђацима пружили што функционалнија 

знања. Одабрали смо пројектну наставу,  пошто она још увек није заживела у средњим стручним 

школама. Овако осмишљеним пројектом код наших ученика смо развијали и  међупредметне 

компетенције за решавање проблема, одговоран однос према околини, сарадњу, комуникацију, 

дигитални рад  са подацима и информацијама. Обука наставника подразумевала је посматрање 

часова пројектне наставе уз  примену савремених метода и учила, у партнерској школи у Велењу.

             

  

Први део пројекта је реализован кроз мобилност у Словенију, а други део применом 

виђеног у нашој школској пракси. Мобилност је трајала једну недељу током које смо били гости 

Школског центра у Велењу. По повратку из Велења, почела је друга фаза реализације, којом је кроз 

рад са ученицима сва четири  разреда смера електротехника, пројектна настава уведена у нашу 

школску праксу. Пројектни тим је заједно са ученицима, дефинисао назив Пројекат соларног 

пуњача мобилног телефона са приказом временских услова. Након тога, одређена  су одељења, 

предмети, секције и наставне јединице у оквиру којих ће се обрадити пројектна тема. У овој фази 

обрађивале су се наставне теме из предмета: биологија, основи електротехнике-вежбе, физика, 

енглески језик, електроника 2 и микроконтролери. Ученике смо упознали са пројектом и начином 

рада у коме ће они бити веома активно учествовати, одлучивати, истраживати, учити, дискутовати, 

сарађивати, презентовати, израђивати, користити различите изворе информација... 



Кренули смо од првог разреда са темама из биологије, физике и електротехнике са истом 

темом соларна енергија. Сваки предмет је тему проучавао из свог угла. У наредне фазе пројекта, 

које су се  бавиле електроником, програмирањем, израдом 3Д модела и конкретног соларног пуњача, 

укључили су се ученици старијих разреда. 

 

Часови биологије са темом Одрживи развој – концепт реализовани су у одељењу 1/3. 

Професорка биологије Станислава Максимовић је, користећи групни рада ученика,  истражила, 

обрадила и презентовала следеће: класификација природних ресурса, необновљиви природни 

ресурси, обновљиви природни ресурси, енергија ветра, енергија воде и степен искоришћења 

обновљивих и необновљивих извора. Посебно су се бавили применом обновљивих извора енергије 

и соларном електраном која постоји у нашој школи. Тема је обухватила три часа.  

 

На часовима практичног рада, професор Горан Ћурчић је са истим ученицима обрадио  тему 

 Извори једносмерне струје.  Подељени у групе,  ученици  су добили  задатак  да проуче батерије за 

фотонапонске панеле, принцип акумулирања електричне енергије као и пуњење и пражњење 

батерија. 

Професорка физике, Даница Лукић је у оквиру својих часова, у одељењу 2/3 обрадила тему 

Фотоелектрични ефекат и Ајнштајнова једначина фотоефекта са акцентом на  Фотоефекат и 

принцип рада фото-напонског панела. 



 

Професор Раденка Гавриловић је у оквиру предмета Електроника 2, у одељењу 3/3 обрадила 

наставну јединицу Линеарна интегрисана кола  како би се ученици упознали са принципом рада 

стабилизатора напона и стечена знања применила за реализацију соларног пуњача за мобилни 

телефон у оквиру дефинисаног пројекта. Поред презентација и предавања које су одржали за своје 

другове, вршњачки едукатори су направили и макете једноставних кола са стабилизатором 

напона, којим су приказали принцип рада и које ће користити на вежбама. Присутни су начин рада 

соларног пуњача могли да прате на видео снимку.   

Кроз групне задатке са темама Како функционишу соларни панели, Регулатор пуњења, Гел 

Акумулатори и Одржавање соларних панела , професор Милун Јанковић је са ученицима  одељења 

3/5, обрадио наставну јединицу Соларно напајање. 

 

Професор Никола Бошковић и ученици одељења 4/3 и 4/2 су израдили 3Д макету соларног 

пуњача мобилног телефона са приказом временских услова и започели израду конкретног соларног 

пуњача, који ће до краја пројекта бити постављен у нашем школском дворишту.  

 



Наши вредни ученици, на челу са младим ентузијастом Николом Бошковић, проучавали су и 

следеће теме: 

 Упознавање са Ардуино микроконтролером, 

 Аналогни и Дигитални улази микроконтролера,  

 Регистри за дефинисање рада микроконтролера,  

 А/Д конвертор,Ослабљивач улазног напона,  

 Повезивање сензора температуре, притиска,влажности са микроконтролером, 

 Повезивање ЛЦД дисплеја и приказ вредности, 

 Писање кода за мерење и приказ жељених величина. 

Професор Мирјана Васиљевић је са ученицима одељења 2/3 и 3/3, у оквиру часова 

енглеског језика, преводила текстове за сајт школе и потребна документа  у оквиру пројектних 

активности. 

Пројекат и планиране активности су  приведене крају на почетку школске 2019/20. године. 

Одржано је стручно усавршавање у РЦ Чачак за стручне сараднике Моравичког округа, 

презентован је пројекат и продукти рада, организована је изложба фотографија у холу школе, 

постављен је соларни пуњач у дворишту школе и ученици су задовољно пунили своје телефоне. 

   

 


